
(( َفَمْن َتَمتَع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحج َفَما اْستَـْيَسَر هذا موسم اجلود والكرم ، آه ، ربنا عز وجل يقول :  ... الشيخ :
َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم )) ِمَن اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيامُ  فإذاً الوقت ليس وقت توفري ، التوفري  َثَالثَِة َأياٍم ِفي اْلَحج َوَسبـْ

يف بلدكم ، أما يف بالد احلرام ، فينبغي أن جتودوا بكل لذيذ لديكم ، واملسألة أهم من ذلك ، املسألة أنه جيب 
صلى اهللا عليه وسلم ، ملا حج حجة الوداع ، كان الناس  على كل حاج أن حيج متمتعاً ، وليس مفرداً ، ألن النيب

معه على هذه األقسام الثالثة يف حجهم ، منهم املفرد ، منهم القارن ومنهم املتمتع ، مث القارن كانوا على نوعني 
 : قسٌم منهم ساق اهلدي ، من هنا من هناك يف املدينة من ذي احلليفة ، ومنهم من مل يسق اهلدي ، واملقصود
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر احلجاج كلهم على اختالف أنواع حجتهم أن جيعلوا حجهم ُعمرة ، يعين من  
كان مفرداً ، ومن كان قارناً مل يسق اهلدي ، أمرهم عليه الصالة والسالم بأن يقلبوا نيتهم األوىل باحلج املفرد إىل 

ما استدبرت ، لما سقت الهدي ، ولجعلتها ُعمرة ،  ( لو استقبلت من أمريُعمرة ، وقال عليه السالم : 
، فأمرهم بأن يتحللوا بعد أن طافوا سبعاً ، وسعوا بني الصفا واملروة سبعًا ، أن يتحللوا إما  فأحلوا أيها الناس )

بقص الشعر وإما حبلقه وهو األفضل ، ولذلك فالواجب ، فالواجب أن حيج املسلم متمتعًا ، مث الناحية 
دية ليست ُعذرًا هنا يف أن ال حيج معتمرًا ؛ ألنه يقوم بديل اهلدي الصوم. فإذًا ما يف داعي ألن نوجه االقتصا

  نظرنا يف هذه املسألة إىل نظرة اقتصادية حمضة ، هذه واحدة.
واألخرى : حنن نشاهد أن أكثر احلجيج مبتلى حبلق اللحى ، ولعلكم تعلمون أن نبيكم عليه الصالة  الشيخ :
م ، كان له حلية جليلة وعظيمة ، وإذا صرفنا النظر مبدئياً عن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وال تشرب يا والسال

مل يكن صدفة ، ومل يكن فلتة طبيعية ، وإمنا كان ذلك من تقدير العزيز العليم ، إذاً  ...أخي بيدك الشمال 
  عليم ، يضع كل شيء يف حمله وبعلم دقيق جدا. فنحن بصفتنا مسلمني علينا أن نُفكر بأن اهللا عز وجل حكيمٌ 

فحينما جعل الرجال ذوي حلى ، والنساء جرداً مرداً ، ما كان ذلك يف خلقه تبارك وتعاىل عبثاً ، لكن العبث ، 
إمنا يكون منا حنن الرجال الذين ابتلوا حبلق اللحى ، وإلن عاش أحدنا اليوم سنني طويلة يف بلده ، حيث أقام يف 

يف مصر يف األردن ، أُبتلي يف حلق اللحى يف معصية مالزمة له ، فعليه على األقل أن يهتبلها فرصة ، إذا سوريا 
( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج حج إىل بيت اهللا احلرام أن جيعل حجه كما قال عليه الصالة والسالم : 

ذا ما رجع إىل بلده ، اكتسب اسم احلاج ، فإذاً ليس من املهم أن حيج املسلم ، فإ من ذنوبه كيوم ولدته أمه )
  فينادى يا حاج فالن ، ليس هذا هو املهم ، فاملهم أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه .

ولن يتمكن احلاج املبتلى على األقل حبلق اللحية ، لن يتمكن أن يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو  الشيخ :
  كل يومني ال بد له من أن حيلق حليته .يعصي اهللا عز وجل يف كل يوم ، أو يف  



وخباصة أنكم تعلمون على اعتبار أنكم قاصدون احلج إىل بيت اهللا احلرام أن املسلم حينما حيرم بالعمرة  الشيخ :
أو احلج حيرم عليه أشياء ، مث يتحلل من هذه األمور احملرمة عليه ، على نوبتني اثنتني على مرحلتني : املرحلة 

عند الفقهاء باحلل األصغر ، واملرحلة األخرى تسمى باحلل األكرب ، مىت يتحلل احلاج احلل األصغر  األوىل تسمى
؟ إذا رمي اجلمرة الكربى يوم العيد ، ماذا يفعل هذا الذي يريد أن يتحلل ؟ يقص شعره ، يقص أظافره ، والذي 

حليته ، فهذه مشكلة كبرية جدًا ، ولكن  يكون عادًة حالق للحيته سيبدأ مبعصية ربه يوم العيد ، وهو أن حيلق
أكثر الناس ال يعلمون ، ولذلك فنحن نريد من إخواننا احلجاج كلهم سواء املصريني أو سوريني أو أردنيني أن 
يتوبوا إىل اهللا عز وجل توبًة نصوحا من كل ذنب وإمث ، ومن ذلك ما هو ظاهر للعيان ، أما ما بني كل إنسان 

ذلك إال عالم الغيوب ، لكن لنا الظاهر واهللا يتوىل السرائر ، فأنا أنصحكم أن تفتتحوا  وبني اهللا فال يعلم
حجكم بالتوبة منذ هذه الساعة عن حلق اللحية  ؛ ألنكم ستفاجئون يوم العيد باحلل األصغر بأن حتلقوا 

وهو بالتحلل رؤوسكم وحلاكم ، وهذه معصية ، فبدل من أن نستفتح خطوة وحياة جديدة مع ربنا عز وجل 
األصغر ، وإذا بنا حنلقها مث نرميها أرضًا ، ما هكذا ينبغي أن يكون احلاج املسلم ، لذلك أردت أن أذكركم 
والذكرى تنفع املؤمنني ، وال حيتجن أحد منكم باحلياة االجتماعية اليت رانت وسيطرت على كثري من املسلمني  ؛ 

ستعمر يف مصر هو اإلجنليز واملستعمر يف سوريا هو فرنسا ، ألن هذه احلياة إمنا أوجدها املستعمر ، امل
واملستعمرون كثر ، وهم الذين جابوا إلينا هذه التقاليد اليت ليس هلا صلة باإلسالم مطلقاً ، قد تعجبون جداً ، لو 

عله عربة ملن أنكم قرأمت التاريخ اإلسالمي ، أن من أجرم سابقًا وأراد القاضي الشرعي أن يذيعه بني الناس وأن جي
يعترب ، حيلق حليته ، فحلق اللحية مثلى ، لكن الناس اعتادوا على هذا ، بسبب سيطرة العادات الغربية على كثري 
من البالد اإلسالمية ، ولذلك أعود أخرياً وأقول عليكم أن حترصوا كل احلرص أن تعودوا من ذنوبكم بسبب احلج 

ذلك أن تنووا اخلالص من هذه املعصية ، ذلك ألن النيب صلى اهللا ، كيوم ولدتكم أمهاتكم ، وأول بشائر من 
( اعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ،  ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى )عليه وسلم كان يقول : 

قال  ( من أمرك بهذا ؟ )، وقال عليه الصالة والسالم لرجل كان جاءه من كسرى وهو حليق اللحية ، قال :  )
 ( أما ربي عز وجل فقد أمرني بقص الشارب وإعفاء اللحية )أمرين ريب ، يعين كسرى ، قال عليه السالم : : 

(( ، فإذاً عالمة املسلم غري عالمة الكافر ، املسلم يعفو عن حليته بأا خلٌق من خلق اهللا ، كما قال عز وجل : 
، لعل يف ذلك ذكرى والذكرى تنفع املؤمنني ، وأرجو إذا   ِمْن ُدونِِه )) َهَذا َخْلُق اللِه فََأُروِني َماَذا َخَلَق الِذينَ 

  كان عندكم مالحظة أو مشكلة فأريد أن أمسعها ، لكي نتبادل النظر حوهلا.
  جزاك اهللا خريا يا أستاذ السائل :



  اهللا حيفظك  الشيخ :
  ياليت نتعرف على حضرتك. السائل :
  ن األلباين ، نعم.أنا امسي : حممد ناصر الدي الشيخ :
  يف عدة اسئلة متعلق باإلجهاض عمليات اإلجهاض بالنسبة للنساء السائل :
  موضوع ايش الشيخ :
االجهاض بالنسبة للنساء ،هذا املوضوع يكون مثًال بسبب امرأة ال تريد الوالدة ، مثل زوجها ال يريد  السائل :

ليتني قيصريتني فهي ختاف على صحتها ، أو مثًال أا أا تنجب ، أو من ناحية صحية هلا ، أو أا عملت عم
تعرضت ألخذ بعض أنواع أدوية ، أو مثًال إشعاع يعين تعمل هلا إشعاع أو كذا ، فالولد غالبًا يكون مشوها ، 
الطفل يكون عنده تشوهات خلقية ، كنقص يف ذراعه ، أو ضعف يف عقله وممكن بعض هذه األمراض اليت يولد 

% أن الطفل سوف 95% أو 90تشوهات اخللقية ، تُعرف بالتحليالت حبيث يكون عندنا تيقن ا الطفل ال
  يولد مشوه ، فيمكن حضرتك تتفضل بإعطائنا فكرة هل اإلجهاض جيوز يف بعض هذه احلاالت أو ال جيوز ؟

يكون أوًال : اإلجهاض خيتلف حكمه بالنسبة إىل سن اجلنني ، فيختلف كل االختالف بني أن  الشيخ :
اإلجهاض قبل نفخ الروح باجلنني ، وبني أن يكون اإلجهاض بعد نفخ الروح فيه ، فإذا كان اإلجهاض يف احلالة 
الثانية أي بعد نفخ الروح فيه ، فهذا حرام ال جيوز ، اللهم إال يف حالة واحدة وهي أن ُخيشى على حياة األم 

مية أن املسلم إذا وقع بني شيئني اختار أخفهما وأقلهما شراً احلامل وحينئٍذ تقول القاعدة الفقهية العلمية اإلسال
، فإذا كان ال بد من مفسدة من مفسدتني مفسدة اإلبقاء باحملافظة على حياة اجلنني ، ويرتتب من وراء ذلك 
تعريض حياة األم للخطر ، فحينئذ نتخلص من اجلنني لتخليص األم من اخلطر ، يف هذه احلالة جيوز فقط 

اجلنني ما دام أنه قد نُفخ الروح فيه ، أما إذا كان اإلجهاض أو اإلسقاط قبل نفخ الروح فيه ، فهنا األمر إسقاط 
سهل إن شاء اهللا ، ولكن جيب أن يُنظر إىل الباعث على اإلجهاض ، فُيدرس هذا السبب الباعث دراسة 

؟ فإن كان مقبوًال جاز  موضوعية خاصة فُينظر هل هو سبب شرعي مقبول يف اإلسالم ؟ أم هو مرفوض
اإلجهاض ، كما قلنا قبل نفخ الروح ، وأما إن كان مرفوضاً فحينئٍذ ال جيوز ، ال ألن اإلجهاض ال جيوز ، وإمنا 
ألنه اقرتن معه سبب غري شرعي ، وأنا أضرب لكم مثًال واحدًا ذا النوع من السبب ، وهو إذا قيل للوالد أو 

واهللا معاشنا راتبنا قليل ، فهنا التقى هذا السبب مع السبب الذي كان حيمل للوالدة ملاذا هذا اإلجهاض ؟ 
(( َوَال تـَْقتُـُلوا الكفار املشركني قبل اإلسالم على أن يئدوا أوالدهم وربنا عز وجل يقول يف القرآن الكرمي : 

نظرنا إىل السبب الدافع إىل اإلجهاض وكان غري  ، فإذن اذا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإياُكْم ))



جائز شرعًا كهذا ، بالتايل ال جيوز اإلجهاض ، أما إذا كان السبب جائزاً ولندرس اآلن الصورة اليت أنت عرضتها 
آنفاً ، وهو أن يكون قد اُكُتِشف اجلنني وهو يف بطن أمه أنه غري كامل اخلِلقة ، طيب ، هنا ال بد يل من وقفة ، 

  ذا سلمنا جدًال بأن هذا الكشف ، كشف صحيح ، وليس كالكشف الصويف ، تعرفون الكشف الصويف ؟إ
  نعم. السائل :
الكشف الصويف هي عبارة عن خياالت وأوهام لبعض مشايخ الطرق ويوصلهم يف كثٍري من األحيان إىل  الشيخ :

ؤالء ، أم كانوا يصححون األحاديث ختيالت خيالفون فيها الشريعة ، ومن أخطر ما قرأناه يف بعض كتب ه
املوضوعة واملكذوبة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ويقول قائلهم صراحًة هذا احلديث وإن كان موضوعاً 
عند علماَء احلديث ، ولكنُه قد صح عندنا بطريق الكشف فإذا كان هذا الكشف الطيب اليوم أشبه ما يكون 

فحينئٍذ ال قيمة له ، وأنا حني أقول هذا الكالم أدري أن الكشف الطيب اليوم ليس  بالكشف الصويف قبل اليوم ، 
كالكشف الصويف من كل اجلوانب والنواحي ، ولكن أريد أن أقول شيئًا بأنه يف كثري من األحيان ليس يقينًا ، 

  الطبيب ؟ولعلك تعرف هذا أحسن مين ؟ أم ال ؟ تعرف أن هذا الكشف ليس يقينياً وكثرياً ما خيطئ 
  %.90% أو 95الطبيب وأشعة الكمبيوتر يعطي نسبة عالية املوجات الصوتية قد تصل إىل  السائل :
لذلك ما دام يف أنواع فيجب أن نتأكد من أن هذا الكشف ، كشف علمي صحيح حينذاك نقول جيوز  الشيخ :

،  ود فإني مباٍه بكم األمم يوم القيامة )( تزوجوا الولود الود، وإال نبقى خمالفني لقوله عليه الصالة والسالم : 
ألنه بال شك املبادرة إىل إسقاط اجلنني أو إجهاضه ولو قبل نفخ الروح فيه كما قيدنا أخرياً ، أسوأ يعين أقل ما 

 ( فإني مباٍه بكم األمم يوم القيامة )يقال فيه من الشر هو تقليل سواد أمة الرسول عليه السالم ، وهو يقول : 
ك فقد أمر بأن يتزوج املسلم املرأة الولود ، لكي حيقق رغبة الرسول عليه السالم بأن يباهي سائر األمم يوم ، ولذل

القيامة ومما ال شك فيه أن تعاطي أسباب اإلجهاض ينايف هذه الرغبة النبوية الكرمية ، لعلي أجبتك عن سؤالك ؟ 
  وإال بقي شيء ؟

و مثًال بعد أربعة أشهر مثًال ُعمل كشف للمرأة ، إنه تبني مثًال طفل يف عدة أسئلة ، أقول حلضرتك ل السائل :
  ؟ ...يولد وهو مثال يف ختلف عقلي ، ويكون مشكلة على والديه فهل 

هذا ما جيوز ، ألن اهللا عز وجل كما قلنا آنفًا ، ما خلق شيئًا عبثًا ، جيب أن يكون يف اتمع ما هو  الشيخ :
البشرة أسود البشرة ، طويل قصري ، كامل ناقص .. اخل ؛ ألنه قدميًا قيل ، وبضدها مشاهد اليوم إنسان أبيض 

تتبني األشياء ؛ ولذلك فالناس العقالء كما يقال اليوم العقالء ، هل هم يف نسبة واحدة العقل ؟ ال ، وأظنكم 
ت هلم احلياة ، صحيح أم ال ؟ تشاركوين الرأي بأن البشر لو كانوا بنسبة واحدة فهمًا وذكاًء وعقًال ، ما استقام



فإذاً هذا التفاوت اليت قد يظهر بسبب والدة اجلنني كما يقولون اليوم بلغة العصر احلاضر معوقاً ، هذا فيه حكمة 
؛ ولذلك فنحن جيب أن نرضى خبلق اهللا عز وجل ما دام ليس لنا فيه كسب ، ما دام ليس لنا فيه كسب ، وإمنا 

تبارك وتعاىل ، فإذاً هذا اإلجهاض أيضاً ال جيوز ؛ ألنه ينبغي أن ُيالحظ األبوان أن يف هو تقدير من رب العاملني 
قيامهما على تربية ولدمها مهما كان شاذاً يف اخلَلِق أو يف اخلُلق ، يف ذلك أجر وأجر كبري جداً ، وحنن اليوم مع 

عاجل األمور كلها معاجلة مادية فما عدنا ننظر األسف الشديد ، حينما ران علينا الرتبية املادية األجنبية ، صرنا ن
إىل شيء امسه مثًال حساب امسه جنة امسه نار ، ثواب عقاب ، كل هذه األشياء أكثر املسلمني اليوم ال يفكرون 
فيها ؛ ألم يفكرون التفكري املادي األورويب ، أنتم مسعتم آنفًا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيض املسلم أن 

الولود مهما كان األوالد كثريين فاألجر كان أكثر ، والعكس بالعكس متامًا ، هذا املنطق اإلسالمي ال يتزوج 
(( َقاتُِلوا الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن يؤمن به الكفار ؛ ألم كما وصفهم ربنا عز وجل يف القرآن الكرمي حبق حينما قال : 

َحرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُُه َوَال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحق ِمَن الِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب َحتى بِاللِه َوَال بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َوَال يُ 
؛ ولذلك فهم هؤالء الكفار أن يعيش يف هذه احلياة الدنيا وهو متنعماً  يـُْعطُوا اْلِجْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ))

وخامسهم كلبهم ، كما جاء يف القرآن الكرمي ، هذه احلياة اليت يتمتع ا أما يكون عنده  بزوجته بولده بابنته ،
عشرة من الولد ، يتعذب برتبيتهم واإلنفاق عليهم.. اخل. هذا مما ال يسع هؤالء الكفار ألم إمنا يعيشون 

نطق املسلم وتفكريه عن ويتمتعون كما تتمتع األنعام ، بل هم أضل ، بل هم أضل ؛ لذلك فيجب أن خيتلف م
منطق الكافر وتفكريه ، بالتايل جيب أن خيتلف أثر هذا التفكري عن أثر ذاك التفكري أما اليوم حنن مع األسف ، 
فقد اختلط احلابل بالنابل فأصبح كثري من املسلمني ، يفكرون تفكري الغربيني ، ال ينظرون إىل ما يُدخر هلم من 

هذا احلديث الذي ال يعرفه الكفار إطالقاً ؛ ألم حرموا اإلميان بدين اإلسالم ، يقول األجر يوم القيامة ، امسعوا 
،  ( ما من مسلمين يموت لهما ثالثة من الولد إال لن تمسه النار إال تحلة القسم )عليه الصالة والسالم : 

من مسلمين يموت لهما ثالثة من ( ما .. احلديث قال ثالثة ، ( واثنان )قال :  " يا رسول اهللا واثنان ؟ "قالوا 
( إثنان قال :  " واثنان يا رسول اهللا ؟ "، قالوا :  الولد لم يبلغوا الِحنث إال لن تمسه النار إال تحلة القسم )

، قال راوي احلديث : حىت ظننا أننا لو قلنا وواحد لقال وواحد. إيش معىن احلديث ؟ قوله مل يبلغوا احلنث ،  )

(( َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها َكاَن ، قوله إال حتلة القسم ؟ إشارة إىل قوله تعاىل يف القرآن الكرمي : يعين سن التكليف 
، فهذا قسم من رب العاملني ،  َعَلى رَبَك َحْتًما َمْقِضيا * ثُم نـَُنجي الِذيَن اتـَقْوا َوَنَذُر الظاِلِميَن ِفيَها ِجِثيا ))

بقى بر وال فاجر من الثقلني اإلنس واجلن إال وهو داخلها ، لكن هذا الدخول يف ايته ، ينقسم إىل أنُه ال ي
قسمني إما أن يظل فيها ُمعذبًا إىل ما شاء اهللا ، وإما أن مير مر الكرام ، يرى الناس الكفار والُفساق يعذبون ، 



حديث يف مستدرك احلاكم بإسناد على طريقة وهو كأنه يف حصٍن حصني ، ال متسه النار بسوء ، وقد جاء يف 
( ما علماء احلديث فيه ضعف ، لكن معناه صحيح على ضوء هذا احلديث الصحيح ، وهو احلديث األول : 

، فهو يف صحيح البخاري ومسلم ، أما الذي يف مستدرك احلاكم فيقول بأن رجًال من التابعني   من مسلمين )
آلية الكرمية عن تفسريها وخباصة عن تفسري واردها ، قال فاختلفنا على ثالثة كان يف جملس حتدثوا فيه عن هذه ا

أقوال منهم من يقول واردها أي داخلها وال بد ، ومنهم من يقول مير من فوقها وهو الصراط ، ومنهم من يقول 
، وإمنا من حافة الطرف واردها أي من طرفها ، كما يقال أورد الناقة كذا ، فاإليراد هنا ليس معناه الورود الدخول 

(( َوَلْو َكاَن ِمْن ، ثالثة أقوال اختلفوا مث مل يأم أحد بالقول الفصل ؛ ألن ربنا عز وجل يف القرآن الكرمي يقول : 
قد ، فأي مسألة فيها أقوال كثرية يف مسألة واحدة ، فيجب أن يعت ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا َكِثيًرا ))

املسلم أن هذا االختالف ليس من اهللا ، وإمنا هو من عباد اهللا ، من العلماء من املشايخ اخل ، فحينما اختلفوا 
هنا على أقوال ثالثة وانفصلوا على هذا اخلالف أحد هؤالء الذين كانوا يف اجللسة حينما خرج منها لقي جابر بن 

تشهد يف أحد ، فذلك له اخلالف الذي جرى يف الس حول عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما ؛ ألن أباه اس
كأنه يقول له ما عندك يا جابر ؟ فما كان منه إال أن رفع أصبعيه ،   ((  َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها ))قوله تعاىل : 

يبقى بٌر وال  ( الووضعهما يف أذنيه ، وقال : ُصمتا إن مل أكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 
فإذاً معىن قوله عليه السالم  فاجر إال ويدخلها ، تكون بردًا وسالمًا على المؤمن ، كما كانت على إبراهيم )

أن هذين الزوجني الذين مات هلما ثالثة من الولد بل اثنان مل يبلغا  ( إال تحلة القسم )يف احلديث السابق : 
لون النار إال مبقدار تنفيذ القسم اإلهلي ، هذا املرور الذي ال متسهم احلنث واحتسبا أجرمها عند اهللا ، ال يدخ

النار بعذاب ، هذا املعىن الكفار ما يعرفونه ؛ ولذلك ما يهتمون برتبية األوالد ، تربيتهم من الناحية األخالقية ، 
ه حينئٍذ أن يعيش كما يعيش ومن الناحية الدينية ؛ ألنه ال دين هلم ، وفاقد الشيء ال يعطيه ، فاملسلم ال جيوز ل

هؤالء الكفار ، ومن حيام تقليل النسل ، وهذا خالف املنهج اإلسالمي ؛ ألنه يأمر بتكثري النسل والصرب على 
تربية األوالد ؛ لذلك قلت آنفًا جيب أن تكون مثرة املسلمني يف حيام غري مثرة الكفار يف حيام ، فهذا النظام 

ذي تلقيناه من الغربيني ، جيب أن ندخل فيه تعديًال يتوافق مع األحكام اإلسالمية ، يف اإلجهاض اإلسقاط ال
وهي تأتينا من الغرب ؛ ألن ما يلبسه الغريب الكافر ال يصلح للمسلم الشرقي ، وهذا مثال يف املاديات وال شك 

  عن سؤالك إن شاء اهللا.أن املعنويات أهم وأهم بكثري ، أظن انتهى اجلواب  - وعليكم السالم ورمحة اهللا - 
  يعين ال جيوز اإلجهاض على أي سبب ؟ السائل :
بالتفصيل السابق إما أن يكون بعد نفخ الروح ، فهذا حرام قوًال واحداً ، وإما أن يكون قبل نفخ الروح  الشيخ :



ذكرنا ، أما إذا  ، فال فيه من التفصيل وهو النظر إىل الباعث ، فإذا كان الباعث هو خشية إمالق فال جيوز كما 
كان اخلوف على األم مثالً لسبب ، وهنا يف أسباب كثرية يعرفها األطباء ، فهنا جيوز ؛ ألن ذلك يكون قبل نفخ 
الروح ، أما بعد نفخ الروح فال جيوز ؛ ألنه بنسبة قتل نفس حية ؛ لذلك حاز تسمية العزل باملوءودة الصغرى يف 

  بعض األحاديث ، أينعم.
، إمنا يكون نفخ الروح  ( إن أحدكم خلق في بطن أمه أربعون يومًا )يف حديث ابن مسعود  يعين السائل :

  يكون بعد أربعة أشهر ؟
  أينعم. الشيخ :
  األطباء يقولون أن الطفل بعد ست أسابيع قد ينبض ، ويبدأ يتحرك .. . السائل :
ظرة العلمية ، قد ختتلف عن النظرة الشرعية وأنا جيب أن نعلم بأن النظرة الطبية ولنقلها بعبارة عامة ، الن الشيخ :

ال أريد من هذه الكلمة أن أقول بأن العلم يتناقض مع الشرع ، لكين أريد أن أقول أن العلم قاصر وسيظل قاصراً 
، ولعلكم تعلمون بأن األوروبيني أنفسهم مع األسف يشهدون شهادة حق ، بينما كثري من املسلمني بعد 

قولون أو بعضهم على األقل يقول : كلما ازددنا علمًا ازددنا معرفًة جبهلنا ، لعلكم مسعتم مثل جيهلوا ، هم ي
هذه الكلمة ، لكن الشرع ، الشرع هو تنزيل من حكيٍم عليم ، فهو ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف 

ه حدود يقف عندها ، فاآلن السماء ؛ ولذلك الشرع علمه أوسع من العلم التجرييب هذا ، فالعلم التجرييب ل
  تقول بأن الطب يقول بأن احلياة تدب يف األسبوع الثالث قلت السادس وإال الثالث ؟

  اجلنني تدب فيه احلركة منذ األسبوع السادس. السائل :
هذا هو ، فنحن نقول ليس هذا هو الروح الذي جاءنا اخلرب عن اهللا من طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه  الشيخ :

لم ، إنه هناك روح منفصلة وخملوقة من القدمي ، القدمي جدًا ، تنفخ يف اجلنني يف هذا الشهر الرابع ، بعد وس
الشهر الرابع ، هذه احلياة غري تلك احلياة اليت يكتشفها األطباء ، وومما يقرر املوضوع إنه املين كما تعلمون مجيعاً 

 ال تُرى إال باهر املنظار املكرب جداً جداً ، فهذه احلوينات أليس فيه هذه احليوانات الصغرية ، والصغرية جداً اليت
فيها حياة ؟ آه ، لكن هذه احلياة غري الروح ، غري الروح اليت تنتقل إليها ؛ ولذلك حنن منشي العلم يف طريقه ، 

من الناحية الفلكية ومنشي الشرع يف سبيله ، وما نضرب أحدمها يف اآلخر ، وأنا أضرب لكم مثًال ، من املعلوم 
  اجلغرافية ، أن هذه الشمس ال تغيب عن الكرة األرضية ، أليس كذلك ؟

  نعم. السائل :
طيب ، لكن طلوعها وغروا أمر نسيب ، بالنسبة للبالد املوجودة على وجه الكرة األرضية ، من ذلك  الشيخ :



اذا أمسي هذا العرف ؟ العرف البشري العام ، مثًال حينما نرى الشمس تطلع من املشرق ، نقول حنن يف عرفنا ، م
نقول طلعت الشمس ، والشرع أيضاً يقول يف حتديد وقت صالة الفجر حىت تطلع الشمس ، ويقول عليه السالم 

( من أدرك ركعًة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعًة من صالة العصر قبل : 
ا هو الشرع وهذا هو املرئي ، لكن العلم يقول حينما نرى الشمس على قمة هذ أن تغرب الشمس فقد أدرك )

اجلبل هي يف احلقيقة ال تزال وراء اجلبل ، وإمنا انعكاسات األشعة هي اليت أظهرا لعيننا ، إذاً نستطيع أن نقول 
العلمية ما طلعت ، إذاً  اآلن ملا طلعت الشمس ، طلعت بالنسبة للرؤية العامة البشرية ، لكن من الناحية النظرية

هل هناك تناقض ؟ ال ، ال ، ما يف تناقض ، طلعت الشمس كما نراها ، ما طلعت الشمس كما يرى العلم 
  الدقيق كذلك مشكلة األرض وكرويتها وحركتها اليت أشكلت علي .

ما نراها ، إخل ، يا أخي األرض ك ...بعض املشايخ ، وقالوا : ال ، األرض جامدة ومسطحة وليست كروية 
األرض بساطا ، أي : من حيث إيش ؟ التصرف فيها كما لو كان بساطًا ، لكن حنن نراها أيًضا بأعيننا يف 
جبال ، يف وديان ، يف حبار ، فهي ليست بساطًا ، كهذه صبة الباطون هنا ال ، لكن من حيث التمكن يف 

ا ذلال ، كأا إيش ؟ بساط ، فإذا قال العلم بأن التصرف فيها ، وإتيان العباد عليها ، بأن يأتوا مصاحلهم فيه
األرض كروية وأن األرض تدور كذا سرعة ، فنحن ال نُنكر هذا ؛ ألن العلم يكتشف ما ال نراه حنن بأعيننا كما 
قلنا آنًفا ، لكن هذا ال حيملنا على أن نتكلف يف تفسري اآليات الكرمية وحنملها من املعاين ما ال تطيق ، من 

يش ؟ أن ال ختتلف مع إيش ؟ مع العلم ، ال بل نقول العلم ميشي يف سبيله والشرع ميشي يف سبيله أجل إ
(( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وكالمها حق ، فحينما قال تعاىل بالنسبة لقصة أهل الكهف : 

ذلك أن يقول العلم واهللا إذا طلعت أي : بالنسبة لذات العني ، ما يهمنا بعد  ذات اليمين وذات الشمال ))
اآلن ما طلعت الشمس بعد ؛ ألن األشعة هي اليت رفعتها ؛ إًذا املسلم جيب أن يكون وسطًا بني علم الشرع 
فيتمسك به ، ويعض عليه بالنواجذ ، وبالعلم أيًضا الذي ثبتت قطعيته ويأخذ به وال تنافر حينذاك بني العلم 

؟ لكن عسى أن تكرهوا شيًئا  ...ي أن يُقال مبثل هذه املناسبة ، أين مجاعة الشرعي والعلم التجريب ، هذا ما ينبغ
  .  - رمحه اهللا  - يضحك شيخ السنة  - وهو خري لكم 

  يف اجلوازات . السائل :
تنظيم النسل يف احلدود هذه باحلدود اليت حضرتك تتكلم فيها ، مبعىن ما راحيني ينظمون خشية إمالق  السائل :

 (( والالتي يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ))تطبيًقا لقوله تعاىل : إخل ، ولكن  ...
فيما معىن احلديث يعين ، وقيل ما معناها أن الغيلة أن حتمل  ( إياكم والغيلة )ومصداقًا لقوله عليه السالم : 



ه يف وقت اخلصوبة كي ال ينجب منها ، املرأة وهي ترضع رضيعها ، قيل عندنا سنتني ممكن الرجل يعزل عن امرأت
وسنة تقريًبا للرضاعة فيصبح ثالث سنوات ، فهل جيوز شرًعا للرجل أن يعزل عن امرأته يف اخللفة ؟ أو ينظم 

  اإلجناب فيكون لثالث سنوات واإلرادة أوالً وأخريًا هللا سبحانه وتعاىل ؟ 
 يف االصطالح احلاضر أحيانًا جاءنا من أوروبا ، آه ، هم انظر يا أستاذ ، كلمة التنظيم هذه لفظًا ومعًىن  الشيخ :

وقال  (( وكل شيء قدرناه تقديرا ))ال يؤمنون بالقدر الذي نؤمن به ، كما قال ربنا عز وجل يف القرآن الكرمي : 
فاألوربيون ما عندهم شيء امسه قدر  ( كل شيء بقدر حتى العجز والكيس )نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه : 

خبالف املؤمنني ، وبناًء على هذا التفاوت يف الفكر ويف العقل ويف العقيدة ، هم يقولون بشيء امسه تنظيم ؛ 
ألم ال يؤمنون بأنه هناك قدر قد يتدخل يف املوضوع ، فيقلب عليهم تنظيمهم رأًسا على عقب ، لو كان األمر  

ي يُنظم حىت تنتهي زوجته من إرضاع وليدها قبل أن كذلك باختصار أنه ال تنظيم يف اإلسالم ؛ ألن اإلنسان الذ
حتمل بأخيه أو أختها قد يتدخل القدر اإلهلي فيأخذ هذا الرضيع عرفت كيف ، فإًذا دعها جتري على قدر ربنا 

  هو الذي ينظم األمر ، الحظت اجلواب ؟ 
  نعم ، مجيل .  السائل :
  ..  ( إياكم والغيلة )حديث الرسول  السائل :
( لقد هممت أن أنهي عن الغيلة فرأيت ال ، إياكم والغيلة ، لقد جاء يف احلديث الصحيح معناه :  الشيخ :

وفعًال جمرد جتربة أنا شخصًيا زوجيت كانت حتمل كل سنة ، فليست هذه قاعدة  فارس والروم تفعل ذلك )
اعدة حبيث نتخذها نظاًما مضطردة أن الغيل قد يضعف ، ليست قاعدة ما أقول ال يؤثر ، قد يؤثر لكن ليست ق

نبين عليها عاليل وقصورا ، فالتنظيم ال نراه أيًضا مشروًعا ولكن إذا وضعنا القيود السابقة ال نقول بتحرميه وإمنا 
  بكراهته ، ملا ينتج من وراء ذلك من تقليل نسل أمة الرسول عليه الصالة والسالم .

مضان أو أيام الفطر يف رمضان بالنسبة للبالد ، فنعرف من بالنسبة ملوضوع اختالف أيام الصوم يف ر  السائل :
  حضرتك إنه الواحد يصوم مع أهل بلده ؟ 

  والبد .  الشيخ :
أرى اهلالل يف السماء  ...أحيانًا مثًال أهل البلد مقصرين يف رؤية اهلالل حبيث يكون الفرق يومني  السائل :

  فتفطر البلد؟ 
، الرؤية الشخصية الفردية ال وزن هلا وال قيمة يف الشريعة اإلسالمية ، لقوله  قبل كل شيء بارك اهللا فيك الشيخ :

، لذلك كون شخص رأى ،  ( الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس )عليه الصالة والسالم : 



هم وال خيالفهم ، والناس مفطرون ، ال يصوم ولو أنه رأى اهلالل ؛ ألنه ال ينبغي أن ينضم إىل اجلماعة و ال يفارق
والشك أن هذه املسألة ليست من  ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )ومعلوم لدى اجلميع قوله عليه السالم : 

األمور الفردية اليت يُكلف فيها املسلم كالصالة مثًال بإمكانك أن تصلي يف بيتك أو يف حانوتك أو يف معملك 
ليس لك أن تصوم لرؤيتك ، وإمنا عليك أن تصوم مع أهل البلد  - وعليكم السالم ورمحة اهللا - إخل ، لكن  ...

  اليت أنت تعيش فيها ، فإذا صام أهل البلد صمت معهم ، وإذا أفطروا أفطرت معهم . 
هذا الشك خطاب عام جلميع املسلمني ، لكن مع األسف الشديد اليوم  ( صوموا لرؤيته )قوله عليه السالم : 

ها اسم بغري جسم ، ال حقيقة هلا ؛ ألا ال حتكم مبا أنزل اهللا ، ومن األدلة على ذلك احلكومات اإلسالمية أكثر 
: أن كل دولة تصوم لوحدها ، ما يف ارتباط ، ويصيحون ويزعقون بالوحدة والوحدة ، وهم غري صادقني فيما 

منه ، لكنهم ال يفعلون  يقولون ألنه أبسط شيء كان بإمكام يوحدوا األعياد والدخول يف شهر الصيام واخلروج
، وحينئٍذ مادام ليس بإمكان الشعوب اإلسالمية أن تتوحد بالصيام ويف اإلفطار بسبب اختالف احلكومات 
حينئٍذ فكل دولة أو كل شعب ينبغي أن يصوم لرؤية هالله ، أما أن ينقسم أهل البلد الواحد لقسمني ، فيكفينا 

 إنه كل بلدة كمان جنعلها قسمني ، وهذا واقع مع األسف ، ناس انقسمنا إىل دويالت ، فما يبقى علينا غري
يصومون مع السعودية ، ناس يصومون مع سوريا .. إخل . هذا ما ينبغي أن يكون كما قلنا آنًفا يف بعض األجوبة 

ن السابقة ، أن املسلم إذا وقع بني شرين اختار أقلهما شرًا ، واآلن أن يصوم أهل البلد لوحدهم خري من أ
ينقسموا بعضهم على بعض ، هذا أشر إذا صح التعبري لغًة ، لكن األفضل أن يصوم هذا البلد مع ذاك البلد ، 
هذه الدولة مع تلك الدولة ، ويصبح العامل اإلسالمي كله يف صيام ، أو كله يف عيد ، لكن هذا غري ممكن ، 

هل البلد الواحد باستطاعتهم أن الدولة إذا نأسف لذلك كل األسف ، لكن ال يُكلف اهللا نفًسا إال وسعها ، أ
أعلنت الصيام يوم كذا ، صام الشعب كله ، ولو كان هذا اإلعالن غري شرعي ، أي غري ثابت شرًعا ، ألن األمر 
بيد الدولة ، وليس بيد فرد من األفراد ، كاحلدود الشرعية ، لو توىل إقامتها األفراد لظهر الفساد يف الرب والبحر ، 

ل اآلن أكثرها ال تُقيم احلدود فهل يتوىل األفراد إقامة احلدود ؟ إذا واحد قتل آخر ، يقوم مثًال أقاربه بقتل فالدو 
القاتل ، فيزيد الفساد يف األرض ؛ لذلك فالصوم ألهل البلد ، يكون مجيًعا ، يصومون أو يفطرون ، وال جيوز أن 

  ينقسموا .
  هل نعتمد على احلساب الفلكي ؟  السائل :
حىت لو كانت الدولة تعلن الصيام  ( صوموا لرؤيته )ال ، ما يف حساب فلكي كما قال عليه السالم :  الشيخ :

أو اإلفطار بطريقة غري شرعية ، ال يستطيع الشعب أن يقاوموا الدولة ألنه رايح يصري مفسدة أكرب ، ال نعين أن 



" حنانيك بعض الشر أهون من بعض ما قيل ، هذا متسك باحلساب الفلكي ، هو شرعي ؟ ال ، لكننا نعمل ك
تقولون عنها  " املفكرة "هذا الذي نقوله ، وإال احلساب الفلكي ليس له قيمة . وذه املناسبة الرزمانات اليوم  "

الرزمانات املفكرات ، هذه قائمة على احلسابات الفلكية ، ولذلك فأكثر البالد اإلسالمية يصلون بعض األوقات 
وقتها ، عندي علم وأنا يف األردن يصلون الفجر قبل أذان الفجر ما بني ثلث ساعة ونصف ساعة ، قبل حلول 

األذان يؤذنون هناك قبل الوقت بثلث ساعة أو نصف ساعة ، خيتلف هذا باختالف الفصول ، كذلك يف 
أم يؤذنون  الكويت ، كذلك يف املغرب ، كذلك يف الطائف ، كذلك يف مصر عندكم ، فقد أعلنت باالت

هناك الفجر قبل الوقت بثلث ساعة ، ملاذا ؟ ألم أقاموا الرزنامات على احلساب الفلكي ، احلساب الفلكي 
خيتلف بني أرض سهلة ، وبني أرض فيها ُجبيل صغري كهذا ، وبني أرض فيها جبل هيمااليا أين تطلع الشمس ، 

قاموا هلذه اجلبال كلها حسابًا ، هذا خطأ ، لذلك لكن هم أعطوا احلساب على حساب التقدير البحري ما أ
  على املسلمني أن يعيدوا حسابام فيما يتعلق بكثري من األحكام منها التوقيت للصوات اخلمسة ، وهكذا .

  اوقات الصلوات اخلمسة ؟  ... السائل :
قبل ، املغرب يصلونه بعد  أما الظهر والعصر فوقتهما ال خيتلف ، املغرب خيتلف ، مثل الفجر يصلونه الشيخ :

عشر دقائق ، العشاء يصلونه بعد ساعة وربع تقريًبا ، بينما الشفق األمحر يغيب قبل أذان العشاء يف بعض البالد 
  بنحو نصف ساعة .

  . ... السائل :
  كيف ما فهمت   الشيخ :
مصر ، يف ليبيا ، يف أي الصيام ، يصومه املسلمون مثًال يف السعودية ، فيصوم بعض املسلمني يف  السائل :

مكان ، يصومون وبعضهم ال يصومون ، ومسعنا اآلن أن املفروض أن يصوم املسلمون يف البلد حسب رؤية بلدهم 
  ولو كانت بطريقة غري شرعية ، فهل هذه الصالة أيًضا سيصليها املسلمون يف كل بلد حسب التوقيت ؟ 

الة وبني الصيام ، حنن ذكرنا مسألة الصالة ، اآلن مثًال هذا ممكن بسهولة ، إظهار الفرق بني الص الشيخ :
الفجر ممكن اإلنسان يصلي يف املسجد الذي تُقام فيه صالة الفجر قبل الوقت ، مث يرجع إىل أهله ويصليها يف 
الوقت إذا كان عنده علم ذا الذي نتحدث فيه معكم اآلن ، أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جًدا 

ا إذا قالوا اليوم يف صيام وناس قالوا : ال ، اليوم ما يف صيام وحينما يأيت وقت اخلروج من الصيام يأيت جًدا فيم
  وقت صالة العيد ، ناس يعيدوا ، وناس ما يعيدوا .

  ؟  ...أنا أقصد  السائل :



ألفراد هنا دخل ، املشكلة اليوم األذان بيد من يا استاذ ؟ األذان بيد من ؟ وزارة األوقاف ، فليس ل الشيخ :
  . ...خاصًة عندنا يف األردن 

  بعض املساجد اليوم تسمى مساجد أهلية ؟  السائل :
  مجيل جًدا ، هؤالء يُقال هلم أذنوا يف الوقت ما دام .. الشيخ :
  يصري بلبلة .. السائل :
  أعلى أم هناك ؟  ال ، ليست هنا بلبلة ألن األراضي ختتلف بالشرب ، يعين مثالً أترى هذا اجلبل الشيخ :
  نسبًيا نظريًا .  السائل :
  هذا هو لكن الذين هناك الذين هم هناك أليست تغرب الشمس من هنا قبل أن تغرب عن هؤالء ؟  الشيخ :
  حمتمل .  السائل :
ال ، بل يقيًنا ليس حمتمًال ، إذا اجلبل بدأ ينزل حىت صار سهًال ، هل تغرب الشمس عمن وراء اجلبل   الشيخ :

  لذين هم يف السهل وإال خيتلف الوقت ؟ خيتلف هذا ، هذا أمر بدهي جدا مشاهد بالعني ، أنتم مسافرون .كا
  . ...االسكندرية منطقة  ... السائل :
  ما فهمت الكلمة األوىل  الشيخ :
، املساجد كثرية جبوار بعضها ، يعين يكاد كل عشر أمتار يكون يف مسجد  ...االسكندرية منطقة  السائل :

  . ...البعض سوف يؤذن على املفكرة ، والبعض اآلخر سوف يؤذن حسب الوقت ، وهذا ما أتكلم عنه 
احلليب : اآلن املؤذنون الذين على املفكرات كلهم يتخلفون فيما بينهم وهم على املفكرات ، فكيف يكون بطريق 

  املشاهدة . 
   وجهة نظري .. ؟ يعين ما احلل بوجهة نظرك ، أنت ما هو احلل أنا يف الشيخ :
  هل نطبق قاعدة الصيام ..  السائل :
البد والبد من  ذلك ، لكن املشكلة يا أخي أنا أشرح لك من زاوية أخرى ، املؤذنون اليوم ، بل األئمة  الشيخ :

  ، ليسوا أئمة وال مؤذنني ، إمنا هم موظفون صح وإال ال ؟ 
  صح .  السائل :
و كان عندنا مؤذنون مبعىن الكلمة يراعون األوقات ويعرفون مثًال اآلن حنن فاملشكلة من هنا تبدأ فل الشيخ :

مسافرون ، ما ندري مىت يدخل وقت الظهر ، ومىت يدخل وقت العصر ؟ لكن الذي يكون متفقًها باألحكام 
فقهني واملفروض يف املؤذنني وأئمة املساجد أن يكونوا مت - وعليكم السالم -الشرعية سهل عليه جًدا أن يعرف 



  يف الشريعة ، فأنت ملا ضربت املثال السابق ما بني املسجد واملسجد كذا مرت ، أوالً هذا جيوز يف اإلسالم ؟ 
  ال .  السائل :
ها ، هذه أول خمالفة ، طيب : ثانًيا : هؤالء الذين يؤذنون يف هذه املساجد هل هم عارفون بأحكام  الشيخ :

يتعلق باإلمامة ؟ ال ، هم موظفون كهؤالء املوظفني اآلخرين بالدولة ، الشرع خاصة فيما يتعلق باألذان وما 
املشكلة متعددة اجلوانب ، فإذا حنن عرضنا جانًبا منها وذكرنا مقابلها احلكم الشرعي ، فال ُيشكلن األمر من 

المي ، حنن زاوية أخرى ؛ ألن هذه الزاوية األخرى فيها مشاكل أخرى ، وهذا هو الواقع اآلن يف العامل اإلس
عندنا يف األردن يوجد أذان ابتدعه األُردنيون فقط ، انفردوا عن كل العامل اإلسالمي وهو األذان الذي يسمونه 
باألذان املوحد ، هل يوجد عندكم يف مصر أذان موحد ؟ ال ، وهذا من فضل اهللا ، أنه ال يوجد أذان موحد ، 

إمنا يذاع مبسجلة ويذاع إىل كل املساجد ، فالذي هو يف وسط إال يف األردن ، يؤذن إنسان ورمبا ال يؤذن ، و 
البلد يف عمان يف واٍد يف األصل والذي هو يف جبل ؟ خيتلف جًدا بينما هم يصلون يف وقت واحد ، وأنا رأيت 
بعيين هاتني ذهبنا إىل قرية امسها ناعور ، يف الطريق اخلارج من عمان إىل القدس ، ودخلنا املسجد ، وهذا 

سجد األذان يأتيه من عمان ، أذان املغرب يؤذن والشمس بعد مل تغرب هؤالء يصلون قبل الوقت ، بينما يف امل
عمان يؤذنون بعد زمان بعشر دقائق ، وهكذا ختتلف األمور ، لذلك من اخلطأ الفاحش جًدا األذان املوحد هذا 

ع ، لكن جيب أن يكون اإلمام عارفًا فقيًها ، ، وإذا كان الشرع يف كل مسجد له مؤذنه وله إمامه ، هذا هو الشر 
واملؤذن ايضا على األقل عارف بأحكام مواقيت الصلوات اخلمس ، طيب الساعة على أي توقيت مصر أم سوريا 
أم عمان أم السعودية ؟ السعودية نفسها ختتلف فيها املواقيت ، الدمام مثًال واملنطقة الشرقية غري املنطقة الغربية 

  نسأل اهللا عز وجل أن يعلم املسلمني دينهم ويلهمهم العمل به . وهكذا ، ف
  . ... السائل :
ما قام على فاسد فهو فاسد ، وهل يستقيم الظل والعود أعوُج ؟ املفكرات جيب أن ال ُتستعمل ، جيب  الشيخ :

يط األبيض من (( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخأن ُتستعمل األحكام الشرعية ، الفجر معروف وقته ، 
هل األذان يف مصر يؤذنون على رؤية الفجر الصادق ؟ ال ، إمنا على املفكرة ، يف  الخيط األسود من الفجر ))

عمان ويف سوريا أيًضا على املفكرة ، وكذلك يف الكويت واملغرب ، وهكذا كله خمالف للشرع ، ولذلك املشكلة 
  . فقه في الدين )( ومن يرد اهللا به خيًرا يهو الفقه والعمل به 

  اهلجرة إىل بالد الكفر والعمل فيها ؟ ... السائل :
، الذين يذهبون إىل بالد الكفر يعودون وقد  (( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ))ما جيوز ،  الشيخ :



  محلوا معهم عادام وتقاليدهم ، هذا إذا بقي هلم شيء من دينهم .
بالد الكفر أو بالد اسالمية أو أحيانًا يف بالد فيها مسلمون ، أحيانًا يعملون مركز من كان يستوطن يف  السائل :

إسالمي يف فيال كبرية أو كذا ، ويصلون صالة اجلماعة واجلمعة يف فيال مستأجرة، فهل جيوز إقامة اجلمعة يف فيال 
  مستأجرة ؟ 

الفقه قدميًا وحديثًا هي أحسن أحواهلا أا طبًعا جيوز ألن الشروط اليت جاء ذكرها يف كثري من كتب  الشيخ :
قيلت باجتهادات لبعض األئمة واالجتهاد ُمعرض للصواب واخلطأ ، ومن أجل مثل هذه األحكام اليت صدرت 
من أصحاا اجتهاًدا وليس اعتماًدا على نص قال علماء الفقه األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان ، أما األحكام 

يف الكتاب أو يف السنة فهذه ال جيوز أن تتغري أو أن تتبدل مهما تغريت األزمان واألماكن ، وحنن اليت ُنص عليها 
ال جند يف كتاب اهللا بل وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت هي بيان للقرآن الكرمي كما هو معلوم ، 

(( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي قوله تعاىل :  ال جند شرطًا لصحة صالة اجلمعة إال اجلماعة ، وكلنا يقرأ ويسمع
اآلية ، فهذه الدار أو هذه الفيال كما قلت  )) ...للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اهللا وذروا البيع 

استأجرت أو اشرتيت ألين أنا رأيت فعًال يف بريطانيا كثري من الدور استئجرت لصالة اجلمعة واجلماعة ، بل 
ضها كنيسة ضخمة اشرتاها املسلمون وحولوها مسجًدا مادام أن هذه الدار أو هذه الفيال يؤذن هلا رأيت يف بع

لصالة اجلمعة أو اجلماعة ، فعلى كل مسلم أن يستجيب لنادي اهللا تبارك وتعاىل ، وأن حيضر صالة اجلمعة وهنا 
لتقليدي املذهيب اجلامد فقد رأيت يف ينكشف يل أمهية الفقه القائم على الكتاب والسنة ، ومزيته على الفقه ا

بريطانيا جاليات إسالمية خمتلفة باكستانيني وهنود وعرب وأتراك كلهم ذهبوا إىل تلك البالد مع األسف لكسب 
القوت ، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم ، فاشرتوا الدور وحولوها إىل مصليات ومساجد 

املسجد الذي يصلي فيه األحناف ، ال تصح الصالة فيه إال بإذن احلاكم املسلم ،  عفوا يف املسجد احلنفي أو يف
أين احلاكم املسلم يف بريطانيا ؟ ما يف حاكم مسلم ، لكن هؤالء املسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصالة 

ملسلمون بأن الفقه املذهيب ويف بالد الكفر اليت حيكمها الكفار ، هنا سبحان اهللا آية من آيات اهللا ، أن يشعر ا
هذا ال ميدهم وال يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم ألنه صدر لظروف زمنية وموضعية فكنا نرى هؤالء 
األحناف يصلون صالة اجلمعة يف هذه البيوت اليت استأجروها من الكفار ؛ فنحمد اهللا أنه ال يوجد يف الكتاب 

عة ، فضًال عن صالة اجلماعة يف شيء من هذه البيوت املستأجرة أو وال يف السنة ما مينع من إقامة صالة اجلم
  اليت استئجرت من أصحاا من الكفار .

قلت حضرتك إنه ال جيوز اإلجهاض على أساس أن اجلنني العلم أثبت  ...نرجع لكالم حضرتك قبل  السائل :



كل ما خيلفون جييئون بأوالد معوقني ، فيه أن اجلنني ممكن يكون فيه عاهة أو موت ، أنا أعرف زوج وزوجة كان  
نتيجة جينات معينة بالنسبة الندماج الزوج مع الزوجة دي ، يرتتب عليها أطفال معوقني ، ولو أن الزوج تزوج 
واحدة ثانية والزوجة تزوجت رجل آخر ، ممكن خيلفون أطفال عاديني أو طبيعيني ، فما رأي حضرتك يف املوقف 

  ده ؟ 
  مثل هذا السؤال . أجبت عن  الشيخ :
  . ...بالنسبة حليام االثنني مع بعض هل  السائل :

احلليب : هذا السؤال مسألة ثانية يعين رجل متزوج بامرأة يعين الطبيعة اجلسمانية واجلينات الذكرية واألنثوية غري 
لكن لو تزوج امرأة أخرى  متطابقة بينهما مًعا وبالتايل الرجل كلما يلقح هذه املرأة وكذا يعين ينتج ولد معوق ،

وهي تزوجت رجل آخر ألتى اجلنني طبيعًيا ، فهل حيام تستمر على هذا ويصربان ؟ أم جييز هلما الشرع الطالق 
  ؟ أم يوجب عليهما ذلك ؟ 

  أنت تقصد هذا ؟ يعين هو األخ مسعت منه صراحة كلمة الطالق ، وأنا ما مسعتها منك .  الشيخ :
لى أساس هل من مصلحة اإلسالم أو املسلمني أن يكون هلم األطفال اليت تأيت ويكون أنا بتكلم ع السائل :

  ؟  ...مسبًقا معلوم أم سوف يكونون معوقني ؟ أو يكونوا 
أعتقد يا أخي أننا أجبنا عن هذا ايضا ، وقلنا ملا حتدثنا مع األخ أنه هل هذه كون الولد سيكون معوقًا  الشيخ :

  دائًما يكون يقيين ، واهللا ما أدري أنت كنت حاضرًا أم ال . يقني ؛ ألن العلم ما 
  كنت ، الكالم هذا يف حالة إذا كان ملا حيصل محل فعًال أما اآلن نتكلم قبل احلمل ؟   السائل :

  احلليب : يقني وإال غري يقني 
  كيف ؟  الشيخ :
هذه احلالة يطلع يف كل ستة عشر يطلع  أحيانًا النسبة تكون واحد بالنسبة مخسة عشرة ، يعين تكون يف السائل :

  . ...طفل سامل ، وستة عشرة يطلع مثالً 
سبق اجلواب على هذا يا أخي قلنا جيب أن يُرى يف هذا اتمع الناس على اختالفهم وتفاوم يف  الشيخ :

لكن رمبا هو يكون  إخل ؛ ألنه بضدها تتبني األشياء ، أنا شايف أن السؤال هو هو يعين ، ...عقوهلم يف كماهلم 
  يف نفسه شيء زائد عما سبق فقط ما متمكن أن أفهمه منه . 

أنا أقصد بالنسبة للزوج والزوجة هؤالء ، طبًعا حيام سوف تصبح جحيًما ، ملا يكون له طفل أو اثنني  السائل :
  سيبقى .. 



لص ؟ هل املخلص مثل ما أنت أنا اراك رايح ترجع لكلمة األخ هنا ، طيب حيام جحيم ما هو املخ الشيخ :
أشرت إىل أنه كل واحد يأخذ سبيله فقد يتزوج هذا بزوجة أخرى وما حتصل مشكلة ، وقد تتزوج تلك بزوج آخر 
  وما حتصل مشكلة ، أي هل يطلق الزوج زوجته هنا ؟ وإال ما حل املشكلة عندك هل املشكلة حلها اإلجهاض ؟ 

  جهاضال ال ، أنا ال أتكلم عن اإل السائل :
  طيب ما هو السؤال الشيخ :
أنا أتكلم هل من األفضل أن الزوج يرتك زوجته على شان ما خيلفوا معاقني ؟ يعين الرسول عليه السالم  السائل :
، فالرسول عليه الصالة والسالم يباهي بنا األمم يعين على  ( تكاثروا تناسلوا فإني مباٍه بكم األمم )يقول : 

  ة كاملة يعين هل من مصلحة اإلسالم أنه جييئه أوالد معوقون أو متخلفني عقلًيا ؟ أساس حنن ناس نبقى أم
 ...ال ، ليس من مصلحة اإلسالم ؟ لكن ما هو احلل ؟ هل هو اإلجهاض ؟ ألنك أنت تبحث مسألة  الشيخ :

  أنا أعطيتك جواب إنه ما من مصلحة اإلسالم   فما هو احلل ؟ 
  الزوج واحدة أخرى ويطلقها ويرى واحدة ثانية؟ هل من األفضل أن يرى  السائل :
ال ، األفضل لو كان عنده زوجة تأيت له بأوالد كاملني ، أن يرى زوجة ثانية  -يضحك الشيخ رمحه اهللا-  الشيخ :

ما إنه عنده زوجة جتئ له بأوالد معوقني ، لو كان عنده زوجة تأيت بأوالد كاملني  - يضحك الشيخ رمحه اهللا  - 
واحدة ثانية عليها هذا أفضل له ، فما بالك يف احلالة اليت أنت تسأل عنها ؟ أخذت اجلواب بعد وإال  فأن يتزوج

  ال ؟ 
  نعم .  السائل :
له أن يتزوج عليها ، لكن قل يل اآلن ، حنن نعاجل املوضوع معاجلات جزئية ، هذه الزوجة األوىل اليت  الشيخ :

، كما أنت تقول يعين ، هل حيتفظ ا ؟ ويأيت باألخرى ؟ وهل يكون  تأيت له بأوالد معوقني ، على ذمة السائل
وال حياء يف الدين كما يُقال ، مجاعه للثانية كجماعه لألوىل ؟ أم يكون مجاعه لألوىل جمامعته هلا أقل بكثري ؟ 

  إيش رأيك ؟ 
  احلمل يأيت منه .  ... السائل :

  احلقيقة هو بعد
  . ...هو ال يقصد الفراق  السائل :
  الرجل هذا إذا تزوج بأخرى سيكون اتصاله معها أكثر من األوىل ، أليس كذلك ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :



  طيب ، ويف هذه احلالة أال جيوز أن يلحقها شيء من اإلجحاف والظلم ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  طيب إًذا ما هو احلل ؟  الشيخ :
  رجعنا من حيث بدأنا .  السائل :

  هذا هو .  : الشيخ
  يعين االنفصال ؟  السائل :
االنفصال ، االنفصال ، نعم كل واحد يأخذ سبيله ما يف مانع ، اإلسالم أباح الطالق بدون ما يلحق  الشيخ :

ظلم باملطلقة بال شك ، إذا ما حصل وفاق لسبب أو آخر ، واألسباب كثرية جًدا ، اختالف مثًال األخالق 
  اجلنسية ، ما يف توافق يف كثري من األحيان ، فيخلي سبيلها وكل مني يأخذ نصيبه . واألطباع ، اختالف الصلة

  املهم أن اإلجهاض بعد نفخ الروح هذا ال جيوز الشيخ :
  . ... السائل :
معليش معليش أكمل كالمي، ال جيوز إال إذا تعرضت األم احلية للموت ، أما اإلجهاض قبل نفخ الروح  الشيخ :

  ما شاء اهللا . ...كان السبب املسوغ له جائز شرًعا ، فهذا كل سبب جيب أن يدرس لوحده . أين   فهذا جيوز إذا
  ال يوجد بينهم رجل ؟  ...هل جيوز املرأة تؤم  السائل :
  امرأة تؤم الرجال ؟!  الشيخ :
  امرأة تؤم النساء ؟  السائل :
  ء . جيوز .تؤم النساء ؟ كيف ال ؟ السيدة عائشة كانت تؤم النسا الشيخ :
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